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INSTRUÇÕES 
● Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

prova objetiva.  

● Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Matemática 

21 a 50 Conhecimentos Específicos 

 

● Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

   ATENÇÃO 
1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, 

sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira 

também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se 

inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal 

imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma 

divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a 

Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido 

para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas 

é de inteira responsabilidade do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 

(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de 

questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do 

início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha 

de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. 

O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e 

levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após 

a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo 

de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 

manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas 

eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos 

causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser 

desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega 

da Folha de Respostas ao fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 1 
 

Preguiça é doença, afirmam especialistas. 
 

Render-se à preguiça pode ser algo muito mais 
grave do que se pensa. Isso porque especialistas 
começaram a tratar os preguiçosos como doentes 
que precisam de tratamento. Especialistas 
advertem para o círculo vicioso que se segue ao 
comportamento sedentário: a falta de atividades 
físicas favorece a obesidade, que é responsável por 
desencadear uma série de doenças graves, como 
hipertensão e diabetes. 
"Nós propomos que a inatividade física talvez deva 
ser considerada também uma doença", salientam 
os médicos Richard Weiler e Emmanuel Stamatakis, 
da Universidade de Londres, responsáveis pelo 
estudo publicado no British Journal of Sports 
Medicine. 
Segundo Weiler, especialista em medicina 
esportiva, os médicos precisam promover o bem-
estar por meio da prática de exercícios, como forma 
de tratar a preguiça de seus pacientes, o que 
evitaria custos astronômicos da saúde pública. 
"Muito dinheiro é gasto no tratamento dos sintomas 
da falta de atividades físicas - obesidade, diabetes, 
hipertensão e doenças cardíacas - mas não se trata 
a raiz do problema", salienta, enfatizando que as 
pessoas deveriam "encarar os fatos e assumir a 
responsabilidade" por sua própria saúde. 

http://veja.abril.com.br  
 
As questões de 01 a 03 referem-se ao texto 1. 
 
QUESTÃO 01 

"Nós propomos  que a inatividade física talvez deva 
ser considerada também uma doença...” 

 
A forma verbal destacada, se conjugada no 
pretérito perfeito composto, apresentará a seguinte 
forma: 

(A) "Nós tínhamos proposto que a inatividade física talvez 
deva ser considerada também uma doença...” 

(B) "Nós temos proposto que a inatividade física talvez 
deva ser considerada também uma doença...” 

(C) "Nós teremos proposto que a inatividade física talvez 
deva ser considerada também uma doença...” 

(D) "Nós tivemos proposto que a inatividade física talvez 
deva ser considerada também uma doença...” 

 
QUESTÃO 02 

“Especialistas advertem para o círculo vicioso que  
se segue ao comportamento sedentário: a falta de 
atividades físicas favorece a obesidade, que  é 
responsável por desencadear uma série de doenças 
graves...” 

 
Os dois elementos em itálico introduzem, 
respectivamente,  

(A) uma oração subordinada substantiva completiva 
nominal e uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

(B) uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma 
oração subordinada adjetiva explicativa. 

(C) uma oração subordinada substantiva completiva 
nominal e uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

(D) uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma 
oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa em que a preposição 
destacada NÃO foi analisada corretamente 
conforme o sentido que apresenta no texto. 

(A) “...como forma de tratar a preguiça de seus pacientes...” 
(finalidade) 

(B) “...responsável por desencadear uma série de doenças 
graves...” (causa) 

(C) “...os médicos precisam promover o bem-estar por meio 
da prática de exercícios...” (meio) 

(D) “...deveriam ‘encarar os fatos e assumir a 
responsabilidade’ por sua própria saúde. (favor) 

 
TEXTO 2 
 

A chave da felicidade é manter-se ocupado, sugere 
estudo. 

 
A chave para levar uma vida mais feliz inclui deixar 
a preguiça de lado e manter-se ocupado o maior 
tempo possível. É o que sugere um estudo de 
cientistas americanos publicado no periódico 
especializado Psychological Science. 
Mas o cientista comportamental Christopher Hsee, 
da Universidade de Chicago, alerta que essa não é 
uma tarefa fácil. Segundo o especialista, que 
liderou o estudo, o ser humano tem uma tendência 
natural de se render à preguiça. Isso porque o 
instinto de sobrevivência acostumou o homem a 
poupar energia fazendo o menor esforço possível. 
A pesquisa contou com a participação de 98 
estudantes. Durante o teste, eles precisaram 
preencher dois questionários. Para ter acesso ao 
segundo, era preciso esperar 15 minutos após 
terminar o primeiro. Os voluntários tinham a opção 
de entregar as respostas a um fiscal próximo ao 
local em que estavam, ou em um lugar alguns 
metros adiante. Independentemente da escolha que 
fizessem, os estudantes ganhavam um chocolate ao 
final da pesquisa. A maioria dos voluntários - 68% - 
preferiu se render à preguiça e entregou o 
questionário ali mesmo, onde estava. 
Os estudantes que preferiram andar um pouco para 
entregar os questionários afirmaram ao final do 
teste que se sentiam mais felizes do que aqueles 
que permaneceram sentados. Para Hsee, manter-se 
ocupado foi importante para deixar os voluntários 
mais alegres. O especialista acredita que os 
resultados de sua pesquisa podem ter importância 
até mesmo nas políticas sociais de governos. 
"O governo deveria ajudar os cidadãos inativos 
colocando-os para construir pontes, mesmo que 
inúteis", sugeriu Hsee. Para resolver a questão no 
âmbito individual, o especialista foi claro: "Levante-
se e faça alguma coisa, qualquer coisa. Ainda que 
você não veja uma utilidade para o que está 
fazendo, vai se sentir mais feliz apenas por fazê-lo". 

http://veja.abril.com.br  
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As questões de 04 a 08 referem-se ao texto 2. 
 
QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que houve o emprego de 
sentido conotativo da expressão destacada. 

(A) “Segundo o especialista, que liderou o estudo, o ser 
humano tem uma tendência natural de se render à 
preguiça.” 

(B) “Durante o teste, eles precisaram preencher dois 
questionários.” 

(C) “A chave para levar uma vida mais feliz inclui deixar a 
preguiça de lado e manter-se ocupado...” 

(D) “Os voluntários tinham a opção de entregar as 
respostas a um fiscal próximo ao local...” 

pesquisa.” 
 
QUESTÃO 05 

“Para resolver a questão no âmbito individual, o 
especialista foi claro:” 

 
A relação expressa entre a oração principal e a 
oração subordinada acima é a de 

(A) finalidade. 
(B) tempo 
(C) proporção. 
(D) condição. 
 
QUESTÃO 06 

Só serão mantidos o sentido original e a correção 
gramatical do texto se 

(A) for substituída a expressão onde por aonde, em 
“...entregou o questionário ali mesmo, onde estava.” 

(B) for inserida uma vírgula após estudantes, em “Os 
estudantes que preferiram andar um pouco...” 

(C) for substituída a expressão a por para, em “Os 
voluntários tinham a opção de entregar as respostas a 
um fiscal...” 

(D) for inserida uma vírgula após o verbo acredita, em “O 
especialista acredita que os resultados de sua 
pesquisa...” 

 
QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa em que não há dígrafo. 
(A) Precisam 
(B) Chave 
(C) Preguiça 
(D) Escolha 
 
QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa cuja forma verbal destacada 
NÃO teve sua regência analisada de maneira 
correta. 

(A) “...os estudantes ganhavam um chocolate ao final da 
pesquisa.” (verbo transitivo direto) 

(B) “Os estudantes que preferiram andar um pouco...” 
(verbo transitivo direto e indireto) 

(C) “’Ainda que você não veja uma utilidade para o que 
está fazendo...’” (verbo transitivo direto) 

(D) “Os voluntários tinham a opção de entregar as 
respostas a um fiscal...” (verbo transitivo direto e 
indireto) 

 
As questões 09 e 10 referem-se aos textos 1 e 2. 
 
QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
sentido apresentado pelas expressões destacadas 
no texto. 

(A) "...a inatividade física talvez deva ser considerada 
também uma doença...” (Texto 1) (possibilidade) 

(B) "...a inatividade física talvez deva ser considerada 
também uma doença...” (Texto 1) (inclusão) 

(C) “...deveria ajudar os cidadãos inativos colocando-os 
para construir pontes, mesmo que inúteis...” (Texto 2) 
(contraste) 

(D) “Ainda que você não veja uma utilidade para o que está 
fazendo.” (Texto 2) (tempo) 

 
QUESTÃO 10 

Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta apenas a(s) correta(s). 

 
I. Os textos 1 e 2 relacionam a felicidade à 

prática de atividades físicas. 
 
II. Os textos 1 e 2 apresentam resultados 

baseados em pesquisas. 
 
III. Os textos 1 e 2 consideram a preguiça um 

tipo de doença a ser tratada. 
 

Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas II. 
(C) apenas III. 
(D) apenas I e II. 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 

Analise os conjuntos abaixo em finito ou infinito, 
em seguida assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. K = {0, 1, 2, 3, 4,..., 42} 
 
II. L = {x / x é um número par positivo menor 

que 13} 
 
III. M = {0, 2, 4, 6, 8,...}  
 
IV. N = {x / x é um número ímpar positivo 

compreendido entre 2 e 18} 
 
V. O = {x / x é um número ímpar positivo 

diferente de 5} 
 
(A) Todas as alternativas representam conjuntos Finitos.  
(B) Somente as alternativas II, III e V representam 

conjuntos Infinitos. 
(C) Todas as alternativas representam conjuntos Infinitos.  
(D) Somente as alternativas I, II e IV representam conjuntos 

Finitos. 
 
QUESTÃO 12 

Em oito horas, uma costureira fabrica 36 calças 
jeans. Considerando que a costureira mantenha o 
mesmo ritmo, quanto tempo levará para fabricar 270 
calças jeans? 

(A) 6 horas.  
(B) 60 horas.  
(C) 600 horas.  
(D) 6000 horas.  
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QUESTÃO 13 
Calcule os elementos da matriz M = (m  i j) de ordem 
3x3, em que (m i j) = i3 – j2 e assinale a alternativa 
CORRETA que representa os elementos da matriz 
de ordem 3x3.  

(A) M = 
















−
−−

182326

147

830

 

 

(B) M = 
















−
−−

261823

141

810

  

 

(C) M = 
















−−
−

830

147

182326

  

(D) M = 
















−−
−

1818

2343

2670

 

 
QUESTÃO 14  

Calcule o vigésimo termo da P. A. (2, 7,...) e assinale 
a alternativa correta.  

 
I. a20 = 97 
 
II. a1 = 2 
 
III. a20 =92 
 
IV. r = 7 
 
V. r = 5 

 
(A) Somente as assertivas I e II estão corretas.  
(B) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
(C) Somente as assertivas I, II e V estão corretas.  
(D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 15 

O mercado “BARATÃO”, oferece para seus clientes 
no estoque, 5 tipos de extrato de tomate, 4 tipos de 
macarrão, 7 variedade de temperos e 6 marcas de 
óleo. Dona Rosalina, deseja fazer um prato de 
macarrão para sua filha Nadir no domingo. De 
quantas maneiras diferentes Dona Rosalina pode 
fazer o prato de macarrão para sua filha utilizando 
todos os ingredientes citados  acima? 

(A) 230 maneiras.  
(B) 360 maneiras. 
(C) 595 maneiras.  
(D) 840 maneiras. 
 
QUESTÃO 16 

Dado os Conjuntos A = {0, 1, 2, 3}, B = {1, 3, 5}, C 
={0, 2, 4, 6} e D = {3, 4}, analise as assertivas que 
representam esses intervalos e assinale a 
alternativa correta. 

 

I. =∪BA  {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
 

II. =∩ DC   {4} 
 

III. =∪∪ D)BA( {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
 

IV. =∪∩ )DB(A {1, 3} 
 

V. =∩∪∩ )DC()BA(  {1, 3} 
 

(A) Somente a alternativa I é incorreta.  
(B) Somente as alternativas II, III e IV são corretas. 
(C) Somente as alternativas I, II e III são corretas.  
(D) Somente as alternativas III, IV e V são corretas. 
  
QUESTÃO 17 

Observe as figuras abaixo e responda. Quantas 
caixinhas de fósforos cabem na caixa de sapato?  

 
(A) 250 caixas. 
(B) 275 caixas. 
(C) 315 caixa. 
(D) 525 caixas. 
 
QUESTÃO 18 
 Calcule os zeros (raízes) da função quadrática: y = x 

2 – 3x + 2. Depois de calculada, assinale a 
alternativa correta. 

(A) (1, 2).  
(B) (-1, -2). 
(C) (2, 4).  
(D) (-3, -6). 
 
QUESTÃO 19 
 Uma loja de artigos esportivos está anunciando 

uma liquidação de 25% de desconto em todos os 
seus produtos. Se um conjunto de tactel custa R$ 
125,00. Quanto custará o conjunto de tactel já com 
o desconto oferecido pela loja? 

(A) R$ 93,75. 
(B) R$ 100,00. 
(C) R$ 106,25. 
(D) R$ 112,50. 
 
QUESTÃO 20 

 Dada a função exponencial =− 755 5:5:5  
calcule-a e assinale a alternativa CORRETA. 

(A) 5  
(B) 25 
(C) 125  
(D) 625 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 

De acordo com os objetivos do Sistema Único de 
Saúde - SUS, contidos na Lei nº. 8.080/90, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

(B) Formulação e divulgação da Política e Sistema de 
Segurança Alimentar e Nutricional. 

(C) Assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

(D) Assistência às pessoas e realização integrada das 
ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 
QUESTÃO 22 

Em relação aos Princípios e Diretrizes da lei nº 
8.080 de 19 de Setembro de 1.990 – SUS, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

  
I. Preservar a autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral. 
 
II. Ênfase a não conjugação dos recursos 

financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, na prestação de 
serviços de assistência à saúde da 
população. 

 
III. Organização dos serviços públicos de modo 

a incentivar duplicidade de meios para fins 
idênticos. 

 
IV. Integração em nível executivo das ações de 

saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
 
QUESTÃO 23 

De acordo com o artigo 15 da lei nº. 8.080/90 – SUS, 
que estabelece as atribuições comuns no âmbito 
administrativo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 
padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde. 

(B) Promover articulação com os órgãos de fiscalização do 
exercício profissional e outras entidades 
representativas de sociedade civil, para a definição e 
controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e 
serviços de saúde. 

(C) Propor a celebração de convênios, acordos e 
protocolos internacionais relativos à saúde, 
saneamento e meio ambiente. 

(D) Elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único 
de Saúde (SUS), não sendo necessário estar em 
conformidade com o plano de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
Assinale a alternativa que NÃO representa as 
competências da Direção Municipal do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

(A) Participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 

(B) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
(C) Colaborar com a União e os Estados na execução da 

vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
(D) Dar execução, no âmbito estadual à política de insumos 

e equipamentos para a saúde. 
 
QUESTÃO 25 

A respeito da finalidade da Norma Operacional 
Básica – SUS, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. Tem por finalidade promover e consolidar o 

pleno exercício, por parte do poder público 
municipal e do Distrito Federal, de função de 
gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes. 

 
II. Transformar a Política de Assistência Social 

em uma Política realmente federativa, por 
meio de cooperação efetiva entre União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 
III. Aperfeiçoar os Benefícios Eventuais e de 

Prestação Continuada. 
 
IV. Promover, consolidar e receber recursos para 

a Erradicação do Trabalho Infantil e para o 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
 
QUESTÃO 26 

De acordo com a NOB-SUS, o processo de 
articulação entre os gestores, nos diferentes níveis 
do sistema ocorrem através da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) e a Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB). Neste sentido e a 
respeito destes colegiados de negociação, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 (A) A CIT é composta de forma paritária, por representação 
do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEMS). 

(B) A CIB é composta de forma não paritária, por 
representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
do Conselho Estadual de Secretários Municipais de 
Saúde (COSEMS), ou órgãos equivalentes. 

(C) A Comissão Bipartite pode operar com subcomissões 
regionais. 

(D) As conclusões das negociações pactuadas na CIT e na 
CIB, são formalizadas em ato próprio do gestor 
respectivo. 
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QUESTÃO 27 
De acordo com a Norma Operacional Básica do SUS 
(NOB-SUS), os municípios podem habilitar-se em 
duas condições: Gestão Plena da Atenção Básica e 
Gestão Plena do Sistema Municipal. Neste sentido, 
analise as assertivas a respeito da Gestão Plena da 
Atenção Básica, e assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) O município tem como responsabilidade gerenciar 
unidades ambulatoriais próprias. 

(B) O município tem como responsabilidade a gerência de 
unidades ambulatoriais do Estado ou da União, salvo 
se a Comissão Intergestora Bipartite – CIB ou a 
Comissão Intergestora Tripartite – CIT definir outra 
divisão de responsabilidades. 

(C) O município nesta condição deverá elaborar o relatório 
anual de gestão independente, não sendo necessária a 
aprovação do Conselho municipal de Saúde. 

(D) O município, nesta condição, deverá comprovar a 
capacidade para o desenvolvimento de ações de 
vigilância epidemiológica. 

 
QUESTÃO 28 

O Transtorno Neurótico, descrito como alterações 
no estado de consciência ou na identidade, 
produzindo sintomas como amnésia, caracteriza-se 
como 

(A) Neurose Obsessivo-Compulsiva. 
(B) Neurose Histérica, tipo Conversão. 
(C) Neurose de Despersonalização. 
(D) Neurose Histérica, tipo Dissociativo. 
 
QUESTÃO 29 

A Síndrome caracterizada por um Delírio Niilista, em 
que a pessoa acredita que seu corpo (ou partes 
dele) está se desintegrando; que ela está privada de 
todos os recursos ou que sua família foi 
exterminada, chama-se 

(A) Síndrome de Capgras. 
(B) Síndrome de Cotard. 
(C) Síndrome de Münchausen. 
(D) Síndrome de Prader-Willi. 
 
QUESTÃO 30 

Sendo o humor uma emoção abrangente e 
constante que matiza a percepção do mundo, 
podemos considerar que o humor desagradável 
como tristeza, ansiedade ou irritabilidade é descrito 
como 

(A) Humor disfórico. 
(B) Humor elevado. 
(C) Humor eutímico. 
(D) Humor irritável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 
Assinale a alternativa que associa corretamente os 
números do primeiro Bloco de palavras, à(s) letra(s) 
do segundo Bloco. 

 
1. Formação Reativa. 
2. Introjeção. 
3. Sublimação. 
4. Projeção. 
 
A. É o processo pelo qual um impulso é 

modificado de forma a ser expresso em 
conformidade com as demandas do meio. 

B. É o processo mental pelo qual atributos da 
própria pessoa, não aceitos 
conscientemente, são imputados a outrem, 
sem levar em conta os dados da realidade. 

C. Mecanismo Inconsciente pelo qual atitudes, 
desejos e sentimentos, desenvolvidos pelo 
Ego, são a antítese do que é realmente 
almejado pelos impulsos. 

D. Define-se como um processo inconsciente 
pelo qual objetos externos positivos ou 
negativos são internalizados. 

(A) 1D – 2C – 3A – 4B. 
(B) 1A – 2C – 3B – 4D. 
(C) 1C – 2D – 3A – 4B. 
(D) 1C – 2D – 3B – 4A. 
 
 
QUESTÃO 32 

O transtorno de personalidade caracterizado por 
uma combinação de desconforto, com redução de 
capacidade para relacionamentos íntimos e 
distorções cognitivas ou perceptuais e 
excentricidades de comportamento é descrito como 

(A) Transtorno de Personalidade Borderline. 
(B) Transtorno de Personalidade Esquizotípica. 
(C) Transtorno de Personalidade Paranóide. 
(D) Transtorno de Personalidade Histriônica. 
 
QUESTÃO 33 

Com relação aos transtornos degenerativos que 
afetam os gânglios basais e estão associados 
também com a depressão, demência e psicose, 
podemos afirmar que os exemplos mais comuns de 
tais transtornos, anteriores aos estudos com 
células tronco, são 

(A) Doença de Huntington, doença de Wilson e doença de 
Fahr. 

(B) Doença de Machado-Joseph, doença de Chagas, 
doença cardíaca reumática. 

(C) Doença artero-coronária, doença retroauricular, doença 
de Parkinson, doença otálgica. 

(D) Doença otálgica, doença de Hutington, doença 
vascular; doença arrítmica. 

 
QUESTÃO 34 

Qual a definição de grupos operativos? 
(A) A reprodução ou recriação de objetos, relações e 

vínculos relativos a experiências passadas, geralmente 
associados à família. 

(B) Não prevê a mudança de comportamento, mas sim a 
auto reflexão. 

(C) Grupos centrados em alguma tarefa, incluindo cura e 
aprendizagem. 

(D) As simetrias das equações satisfeitas pelas reflexões 
de uma relação sistêmica. Os grupos operativos são 
assim chamados devido ao papel proeminente que 
possuem nesta teoria.  
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QUESTÃO 35 
A respeito do levantamento de necessidades que 
determinam o treinamento, como maneira de 
agregar valor às pessoas, à organização e aos 
clientes, podemos afirmar que estão incluídas 

(A) análise organizacional para verificar os aspectos da 
missão, da visão e dos objetivos estratégicos da 
organização. 

(B) análise de RH, com objetivos a serem utilizados na 
avaliação do programa de treinamento. 

(C) análise dos cargos, com objetivos na determinação de 
quais os comportamentos, atitudes e competências 
necessários ao alcance dos objetivos organizacionais. 

(D) analise de treinamento, que avalia os requisitos 
exigidos pelos cargos, especificações e mudanças nos 
cargos. 

 
QUESTÃO 36 

Sobre o processo de recrutamento, podemos 
afirmar que 

(A) Suas providências não dependem  de uma decisão da 
linha, que é oficializada através de uma espécie de 
ordem de serviço, geralmente denominada requisição 
de pessoal. 

(B) É externo quando a empresa procura remanejar seus 
empregados. 

(C) É externo quando se baseiam em dados de plano de 
carreiras ou planos de encarreiramento  para se 
verificar a trajetória mais adequada ao ocupante do 
cargo considerado. 

(D) O órgão de recrutamento não tem autoridade de efetuar 
qualquer atividade de recrutamento sem a devida 
tomada de decisão por parte do órgão que possui a 
vaga a ser preenchida. 

 
QUESTÃO 37 

De acordo com a teoria de Piaget, o estágio do 
pensamento  pré-operacional é caracterizado pelo 

(A) Desenvolvimento do comportamento motor, sendo que 
a criança não representa eventos internamente. 

(B) Desenvolvimento da capacidade de aplicar o 
pensamento lógico à problemas concretos. 

(C) Desenvolvimento de estruturas cognitivas alcançando 
seu nível mais elevado. 

(D) Desenvolvimento da linguagem e outras formas de 
representação e pelo rápido desenvolvimento 
conceitual. 

 
QUESTÃO 38 

De acordo com a teoria Piagetiana, para 
entendermos o processo de organização e 
adaptação intelectual, quatro conceitos cognitivos 
básicos precisam ser dominados. São eles 

(A) Esquema, Assimilação, Acomodação, Conjunção. 
(B) Esquema, Assimilação, Acomodação, Equilibração. 
(C) Esquematização, Assinalação, Equilibração, 

Dissociação. 
(D) Esquema, Acomodação, Estruturação, Assinalação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 
De acordo com os trabalhos de Piaget, o 
pensamento formal tem como propriedades 
estruturais, ser hipotético-dedutivo, científico - 
indutivo e reflexivo - abstrato. Neste sentido, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 
I. O raciocínio hipotético não ultrapassa os 

limites da experiência cotidiana para lidar 
com objetos com os quais não temos 
experiência. 

 
II. O raciocínio dedutivo é o raciocínio que vai 

das premissas à conclusão, ou do geral para 
o específico. 

 
III. O raciocínio hipotético – dedutivo é o 

raciocínio que implica deduzir conclusões de 
premissas que são hipóteses em vez de 
deduzir de fatos que o sujeito tenha 
realmente verificado. 

 
IV. As pessoas dotadas de operações formais 

não podem raciocinar sobre problemas 
hipotéticos totalmente simbólicos, mas 
podem deduzir conclusões lógicas. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
 
QUESTÃO 40 

Em relação à Psicoterapia Breve Provocadora de 
Ansiedade, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Para o término desta Psicoterapia, não é fornecida uma 
data específica. 

(B) O objetivo desta Psicoterapia é a resolução do conflito 
edipiano. 

(C) A última sessão é especificamente estabelecida no 
início do tratamento, o término é um foco importante do 
trabalho da Psicoterapia. 

(D) Inteligência acima da média e alta motivação, são 
critérios de seleção para a Psicoterapia Breve 
Provocadora de Ansiedade. 

 
QUESTÃO 41 

De acordo com a psicoterapia Breve, o foco 
constitui um de seus elementos mais 
característicos e distintivos. A respeito deste 
elemento na Psicoterapia Breve, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) O foco deve ser concebido, primordialmente e 
essencialmente a partir de uma perspectiva 
psicopatológica. 

(B) A noção do foco ainda é ambígua e se confunde com a 
situação de crise e com os sintomas que motivam a 
consulta. 

(C) Com a centralização da tarefa, a focalização contribui 
para tornar mais efetivo a atividade terapêutica em 
função das metas selecionadas e em terapia de 
duração limitada. 

(D) Na prática terapêutica, todo foco tem um eixo central, 
mas não é definido pelo motivo da consulta. 
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QUESTÃO 42 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta os 
critérios de exclusão, utilizados para a Psicoterapia 
Focal Breve. 

(A) Capacidade de insight. 
(B) Indisponibilidade ao contato terapêutico. 
(C) Perturbação depressiva ou psicótica que  poderá 

intensificar-se. 
(D) Quando o terapeuta prevê a necessidade de um 

trabalho prolongado para lidar com as questões 
complexas ou profundamente enraizadas. 

 
QUESTÃO 43 

Em Psicoterapia Breve é fundamental uma 
avaliação das condições egóicas do paciente, quer 
dizer, seus aspectos adultos ou sadios, que serão 
aliados do terapeuta. Neste sentido, e a respeito 
desta avaliação das condições egóicas, assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. Interessa indagar  sobre as funções egóicas 

básicas (percepção, atenção, memória, 
pensamento, etc). 

 
II. Interessa indagar sobre as relações objetais. 
 
III. Interessa indagar sobre os mecanismos 

defensivos. 
 
IV. Interessa indagar sobre a capacidade para 

compreender a natureza dos problemas 
centrais do tratamento em breve espaço de 
tempo. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
 
QUESTÃO 44 

De acordo com o Jornal do Conselho  Federal de 
Psicologia, - ano XXII n°97, de Junho de 2010, um 
importante avanço para Consolidar a Rede de 
Atenção Psicossocial e fortalecer os movimentos 
sociais, foi a realização da IV Conferência Nacional 
de Saúde Mental, que ocorreu entre 27 e 30 de 
Junho deste ano. Neste sentido, podemos afirmar 
que 

(A) teve como novidade, um caráter intersetorial, o qual 
garantiu diálogo e interface com outras áreas, de dentro 
e de fora da saúde, para alcançar os objetivos de uma 
reforma que seja, de fato, antimanicomial. 

(B) teve como novidade a atuação específica da 
assistência social em projetos co-relacionados, dessa 
forma garantiu o diálogo com a assistência 
psicossocial. 

(C) teve como eixo de realização, consolidar a rede de 
atenção mental e normatizar os movimentos 
trabalhistas. 

(D) teve caráter in dúbio, referente aos Direitos Humanos 
como desafio ético e intersetorial na consolidação de 
políticas públicas para a reforma antimanicomial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 
O conceito descrito à dificuldade dos pacientes 
somatizadores conseguirem “ler” as suas emoções 
e, por isso, elas expressarem-se pelo corpo, 
denomina-se 

(A) Selexitimia. 
(B) Similexitimia. 
(C) Analexitimia. 
(D) Alexitimia. 
 
QUESTÃO 46 

Os mecanismos predominantes na posição 
esquizoparanóide são: 

(A) Sublimação e Projeção; 
(B) Dissociação e Projeção; 
(C) Unificação e integração das partes dos sujeitos que 

estão esplitadas e dispersas; 
(D) Racionalização, unificação e integração das partes do 

sujeito que estão esplitadas e dispersas. 
 
QUESTÃO 47 

Qual das seguintes afirmações define, 
psicanaliticamente, o termo sintoma ? 

(A) Designa um estado da mente e da conduta que pode 
ser harmônica e saudável. 

(B) É um estado que tanto pode ser preliminar da formação 
do caráter, como também pode já estar constituído 
como, por exemplo, uma timidez aceitável que possa já 
estar expressando uma fobia social. 

(C) Um estado de sofrimento que o paciente acusa, e do 
qual está querendo livrar-se. 

(D) Atitudes aparentemente normais que o sujeito executa 
de forma mecânica  e estereotipadas. 

 
QUESTÃO 48 
 Com relação às Fobias, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
(A) Os estados fóbicos jamais serão acompanhados de 

manifestações obsessivas e uma depressão 
subjacente. 

(B) Fobia consiste numa complexa e diversificada 
combinação de pulsões, fantasias, angústias, defesas 
do ego e identificações patológicas, podendo 
determinar uma estrutura no sujeito de natureza fóbica. 

(C) Nos estados fóbicos, podemos encontrar uma má 
elaboração das pulsões agressivas. 

(D) Nos estados fóbicos, há uma acentuada tendência a 
manifestações de natureza psicossomática. 
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QUESTÃO 49 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 Considere o texto a seguir: A existência de uma 

mãe _____________________, que provoca na 
criança, sentimentos  muito contraditórios porque 
ao mesmo tempo ela é dedicada, falsa, cobradora, 
carinhosa, ____________________________, usa a 
criança como vitrine sua, para exibir-se aos outros, 
e projeta no filho culpas, responsabilidades e seus 
próprios aspectos  ___________________________; 
enfim, provoca na criança  um estado 
__________________, notadamente no que diz 
respeito ao sentimento de 
_________________________________. 

(A) Ecterogênica / ambígua / somatizados / complexos / 
auto-estima 

(B) Histerogênica / análoga / histéricos / confusional / baixa 
auto-estima 

(C) Ecterogênica / ambígua / histéricos / complexos / 
identidade 

(D) Histerogênica / ambígua / histéricos / confusional / 
identidade 

 
QUESTÃO 50 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta as 

principais condutas observadas no autismo 
precoce de Kanner. 

(A) Não há contato com o ambiente, inclusive com a mãe, 
que muitas vezes tem o sentimento de não ser  
“reconhecida” como tal, por seu filho. 

(B) A criança autista não é indiferente aos jogos. 
(C) Não há reação aparente à partida dos pais, nem à 

presença de estranhos. 
(D) A linguagem pode estar totalmente ausente, a criança é 

silenciosa ou emite apenas ruídos bizarros e 
estereotipados. 
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